Dapur Kampung
 Nieuwstraat 118 (t/o Rohofstraat)
7605 AH Almelo


 0546 30 33 30

Dapur Kampung
Web: www.dapurkampung.nl

Menu

Nasi Kuning Rames -Gele rijst met 2
vlees/kipgerechten en 2 groenten gerechten 1 ei
                                               € 9.50
Nasi Goreng Rames - Gebakken rijst met
                                 2 vlees/kipgerechten en
                             2 groenten gerechten en 1 ei
                                                            € 9.50
Bami Rames-Gebakken bami met 2 vlees/
kipgerechten en 2 groenten gerechten en 1 ei
                                                            € 9.50
Gado_gado - Gestoomde, gemengde groenten
                     met pindasaus en lontong  € 7.00
Saté Ayam Lontong -  3 Stokjes kipsaté
                                  met blokjes  kleefrijst
                                 en pindasaus        € 5.50
Soto Ayam-Kippensoep met taugé, mihoen, ei,
                   spitskool en uitjes               € 5.50
 Visgerechten:
Sambal Goreng Udang Tahu–garnalen en tahoe
                                    pikante saus      € 3.75
Ikan Campur- fris en pittig gerecht
                       van zeevruchten             € 3.75

Geopend: dinsdag t/m zondag
van 12:00 tot 19:00 uur
Maandag gesloten

“Écht Indonesisch”
Vleesgerechten (per bakje):

Rendang - Sumatraans rundvleesgerecht met
                 kokosmelk                                  € 3.50
Semur – “gesmoord” rundvlees in zoete ketjapsaus
                                                     € 3.50
Daging Pedas - gekruid rundvlees gerecht naar
                         eigen recept                       € 3.50
Daging Balando – mild gekruid rundvlees,
                             Moeders recept                     € 3.50

Kipgerechten (per bakje):
Opor Ayam - kippedijfilet in milde kokosmelk saus

                                                      € 3.00
Ayam Bumbu Kecap - pittige kippedijfilet in
                                   ketjapsaus                € 3.00
Ayam Kemiri - eigen recept met kippedijvlees en
                        kemirinoten                         € 3.00
Alang_alang -“pulled” kipfilet met groente    € 3.00
Ayam Panenjoan - heet kipgerecht van dijfilet.
                                                                  € 3.00
Pesmol Telor - gefrituurde eieren in pittige saus p.s
                                                     € 1.50

Groentegerechten (per bakje):
Sayur Lodeh-gemengde groenten in kokosmelk
                                                                   € 2.00
Oseng_oseng-geroerbakte seizoensgroenten met
                       tahoe                                   € 2.00
Urapan-gestoomde groenten met kokosrasp  € 2.00
Sambal Goreng Buncis-pittige sperziebonen € 2.00
Panca Warna – gemengde groente met milde saus
                                                                     € 2.00
Sambal Goreng Tempe-sojabonenkoek in pikante
                                      saus                      € 2.50
Rujak Ulek-zoet, zuur en pittig gerecht van
                  groente/fruit                              € 2.50
Acar Campur -frisse zoetzure groenten         € 2.00

Extra:
Nasi Kuning – gele rijst
           klein € 3,50 groot  €7,00
Nasi Goreng – gebakken rijst
           klein € 3,50 groot  €7,00
Bami Goreng – gebakken bami
            klein € 3,50/groot €7,00
Sambal Goreng Kentang-minifrietjes
met sambal gebakken                    € 2.00
Serundeng – pinda's met g
 eroosterde
kokos (homemade)                       € 3.00

Snacks:
Lemper–kleefrijst rolletje gevuld met kip
                                                   € 2.00
Risolles – gepaneerd, gevuld flensje met
groenten en kip                           € 2.00
Pastei-vulling van kip en groenten €2.00
kroket - op Indische wijze van a
 ardappel
en gehakt vulling                        € 2.00
Krupuk–div. vers g
 ebakken k
 roepoek
(per zakje)
                       € 1.50
Emping – chips v
 an melindjo n
 oten
(per zakje)
                       € 2.00
Spekkoek – homemade spekkoek
(per puntje)
                       € 2.00
Lapis Surabaya-fijne eiercake v
 anille en
chocola                                      € 2.00
Kwee Lapis Pepe-van rijstmeel in laagjes
                                                   € 2.00

